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XVII Puchar Polski w kumite drużynowym 

 „MAZOVIA KARATE CUP” 
 

 

Data: 29 marca 2020 r. (niedziela) 

 

Miejsce: Warszawa, Hala Sportowa „SASKA”, ul. Angorska 2 

 

Organizatorzy:  Karate Klub Pruszków 

      Mazowiecki Związek Karate Tradycyjnego 

      Polski Związek Karate Tradycyjnego      

 

Kategorie i konkurencje: kumite drużynowe kobiet i mężczyzn 

    JUNIORZY+JUNIORZY MŁODSI (r. ur. 2003-2006) 

    SENIORZY+MŁODZIEŻOWCY (r. ur. 2002 i wcześniej) 

    W „Mazovia Karate Cup”: mogą brać udział drużyny klubowe (zawodnicy 

reprezentujący jeden klub) oraz drużyny reprezentujące województwo (zawodnicy 

reprezentujący kluby PZKT z danego województwa). 

KLUB/ WOJEWÓDZKI ZWIAZEK MOŻE WYSTWIĆ DO STARTU DOWOLNĄ 

LICZBĘ DRUŻYN. 

Warunki startu dla zawodników: 

1. Odpowiedni wiek, 

2. Odpowiedni stopień zarejestrowany w PZKT – minimum 3 kyu, 

3. Licencja zawodnicza PZKT, 

4. Opłacona indywidualna licencja członkowska PZKT, 

5. W przypadku zawodników niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub przedstawicieli 

ustawowych na start w zawodach, 

6. Aktualne badania lekarskie z poradni sportowej, 

7. Ubezpieczenie NNW, 

8. Ze względów bezpieczeństwa - ochraniacze na krocze i zęby u mężczyzn,  

na piersi i zęby u kobiet, 

9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatnego  

 udostępnienie wizerunku na potrzeby realizacji zawodów. 
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OCHRANIACZE SĄ OBOWIĄZKOWE! 

 

Warunki startu dla klubów i wojewódzkich związków: 

1. Posiadanie aktualnej licencji PZKT uprawniającej do udziału we współzawodnictwie 

sportowym, 

2. Dokonanie opłaty startowej w wysokości 160,00 zł od drużyny. 

Opłatę startową należy wpłacić do dnia 21.03.2020 r.  na poniższy nr konta: 

KARATE KLUB PRUSZKÓW, ul. Sosnowa 16, 05-800 Pruszków 

65 1020 1055 0000 9702 0135 4513 

 

Uwaga! Po upływie w/w terminu obowiązuje podwójna opłata startowa. 

      

ZGŁOSZENIA:  

Zgłoszenia drużyn (imienna lista zawodników z podaniem stopnia zaawansowania,  

roku ur., zgłaszającego klubu/ wojewódzkiego związku, w przypadku zgłaszania drużyny 

wojewódzkiej prosimy o podanie przynależności klubowej poszczególnych zawodników)  

należy przesłać równolegle na adresy e-mail: biuro@karate.pruszkow.pl, 

kom.tech.pzkt@wp.pl, biuro.pzkt@wp.pl w terminie do dnia 21.03.2020 r. 

W związku ze złożoną sytuacją organizacyjną prosimy o poważne potraktowanie  

terminu zgłoszeń! 

Regulamin zawodów: 

W eliminacjach drużyny podzielone są na grupy (liczba grup w zależności od ilości 

zgłoszeń), w których walczą systemem każdy z każdym. Skład grupy ustala się w drodze 

losowania. Do fazy finałowej wchodzą najlepsze zespoły z grup. Za najlepsze drużyny 

uważa się te, które zdobyły we wszystkich walkach eliminacyjnych największa liczbę 

punktów (suma małych punktów ze wszystkich pojedynków).  

Jeżeli w danej kategorii wiekowej jest jedna grupa eliminacyjna to w fazie finałowej 

drużyny walczą wg schematu: pierwszy zespół z drugim o pierwsze miejsce, trzeci zespół z 

czwartym o trzecie miejsce. 

Jeżeli w danej kategorii wiekowej są dwie grupy eliminacyjne to z każdej grupy 

wychodzą do rozgrywek finałowych dwie najlepsze drużyny i walczą ze sobą wg schematu: 

pierwsza z grupy A z drugą z grupy B, pierwsza z grupy B z drugą z grupy A. Zwycięzcy 

tych meczów walczą o miejsce pierwsze, zespoły przegrane walczą o miejsce trzecie.      

Walka w fazie grupowej oraz w fazie finałowej trwa 1,5 minuty czasu efektywnego.       

 

Dodatkowe informacje: Jerzy Szcząchor – nr telefonu +48 504 215 537.  

 

                                                               Andrzej Maciejewski 

                                                                          Prezes 

                                                                               Polskiego Związku Karate Tradycyjnego 
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